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ABSTRACT 

Unemployment is a renowned phenomenon within the Swedish social debate. The 

unemployment amongst Swedish citizens is higher within the group which falls under the 

designation foreign-born. The aim of this thesis is to examine which municipal factors that 

can explain the differences in unemployment amongst foreign-born relative to native born. 

The empirical models are examined with both cross-sectional data for the year of 2010 and 

panel data for the years of 2002-2012. The examination is implemented through a linear 

regression analysis of the type Ordinary Least Squares (OLS) and Fixed Effect regressions. A 

theory section will be presented where the theory on Non-Accelerating Inflation Rate 

(NAIRU), theories on discrimination and country-specific human capital are illustrated. 

 

The result from the cross-sectional data shows that the amount of foreign-born, the level of 

foreign-born immigrated from Nordic countries have a significant negative effect on 

unemployment amongst foreign-born. The general unemployment shows a significant positive 

effect on the unemployment amongst foreign-born. The result from the panel data however 

shows that the acceptance rate in Swedish for immigrants (SFI) and the highest level for 

tertiary education also have a significant negative effect on unemployment amongst foreign-

born.  According to the theory of country-specific human capital, an increase in language 

skills and education will increase the individual’s human capital and productivity, hence 

decrease unemployment amongst foreign-born. This theory also indicates that an increase in 

the level of foreign-born immigrated from Nordic countries has a lower “cultural distance”, 

hence easier to integrate into the Swedish labor market. Previous research indicates that an 

increase of the amount of foreign-born can decrease the unemployment amongst this group 

through an expansion of social network and employer contacts. According to the theory of 

NAIRU, the level of equilibrium unemployment is affected by changes in the composition of 

the workforce, hence should affect the unemployment amongst foreign-born in the 

corresponding direction. This indicates that the integration policy is of importance to bring 

down the level of NAIRU. 

Keywords: Unemployment, foreign-born, native born, Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment (NAIRU), statistical and preference based discrimination and country-specific 

human capital.  
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SAMMANFATTNING 

 

Arbetslöshet är ett omtalat fenomen inom den svenska samhällsdebatten. Arbetslösheten 

bland Sveriges invånare är högre bland den grupp människor som faller under beteckningen 

utrikes födda. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kommunala faktorer som kan 

förklara skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda. De empiriska modellerna 

testas både med tvärsnittsdata för år 2010 samt paneldata för år 2002-2012. Undersökningen 

genomförs med en linjär regressionsanalys av typen Ordinary Least Squares (OLS) samt 

Fixed Effect regressioner. Datamaterialet är av sekundär data från Statistiska centralbyrån 

(SCB). Ett teoriavsnitt kommer att presenteras där teorin om Non-Accelerating Inflation Rate 

of Unemployment (NAIRU) samt teorier om diskriminering och land-specifikt humankapital 

belyses.  

Resultatet av tvärsnittsdata visar att andelen utrikes födda, andelen invandrade från Norden 

har en signifikant negativ effekt på arbetslöshet bland utrikes födda samt att den allmänna 

arbetslösheten har en signifikant positiv effekt på arbetslöshet bland utrikes födda. Resultatet 

av paneldata visar att även andelen godkända i svenska för i invandrare samt högsta 

eftergymnasiala utbildningsnivå har en signifikant negativ effekt på arbetslöshet bland utrikes 

födda. Enligt teorin om land-specifikt humankapital ökar språkkunskaper samt utbildning 

individens humankapital och således produktivitet vilket minskar arbetslösheten bland utrikes 

födda. Denna teori belyser även att andelen invandrade från Norden har ett lägre 

”kulturavstånd” och bör således ha lättare att integrera sig på den svenska marknaden. Detta 

medför att arbetslöshet bland utrikes födda reduceras. Tidigare forskning tyder på att ökad 

andel utrikes födda kan minska arbetslöshet bland denna grupp genom ökat socialt nätverk 

och arbetsgivarkontakter. Enligt teorin om NAIRU, påverkas jämviktsarbetslösheten av 

förändringar i arbetskraftens sammansättningar vilket bör medföra en påverkan på 

arbetslöshet bland utrikes födda i motsvarande riktning. Detta indikerar att 

integrationspolitiken är av betydelse för att få ner nivån på NAIRU.  

 

Nyckelord: Arbetslöshet, utrikes födda, inrikes födda, Non- Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment (NAIRU), statistisk- och preferensbaserad diskriminering samt land-specifikt 

humankapital.  
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TACK 

Jag vill rikta ett stort tack till vår handledare Stig Blomskog på Söderntörns Högskola för hans 

vägledning och fördelaktiga kopplingar under formationen av denna uppsats. Vidare vill jag 

tacka vår ekonometri lärare, Oana Mihaescu för hennes stöd och rekommendationer. Jag vill 

slutligen tacka mina vänner som tagit sig tiden att läsa min uppsats samt för deras 

kommentarer och förslag på förbättring. Detta har varit en process som möjliggjorts med hjälp 

från Er.   
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1. Inledning 

Arbetslösheten i Sverige och problemtiken kring denna har florerat den svenska 

samhällsdebatten i decennier. Graden av arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden har 

varierat över tid. Sverige har drabbats av vad som betecknas som massarbetslöshet i tre 

omgångar med start under 1920-talet då arbetslösheten var så hög som 25 procent. Den höga 

arbetslösheten var en följd av olika faktorer, bland dessa var de omställningar som ägde rum 

inom näringslivet efter andra världskriget. Under 1930-talet drabbades Sverige av ännu en våg 

av massarbetslöshet där arbetslösheten nådde höga höjder, dock inte lika högt som den första 

vågen. Den tredje och sista massarbetslösheten drabbade Sverige under 1990-talet.
1
  

I dagsläget beräknas den allmänna arbetslösheten till 7,2 procent vilket motsvarar 379 000 

personer.
2
 Den höga arbetslösheten anses problematisk ur en rad olika perspektiv; både 

ekonomiska och sociala. De ekonomiska samhällskostnaderna som den höga arbetslösheten 

medför är i form av sociala transfereringar, uteblivna skatteintäkter samt förlorad 

produktvitet. Det finns således en bred samsyn att arbetslösheten, ur ett samhällsekonomiskt 

och social synvinkel, bör vara så låg som möjligt.
3
 Det finns dock goda argument för att 

arbetslösheten i jämvikt inte kan vara noll. Jämviktsarbetslösheten definierar en nivå som 

arbetslösheten kan befinna sig i utan att inflationsmålet hotas. I den neoklassiska modellen av 

Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) definieras 

jämviktsarbetslösheten som den arbetslöshet där inflationstakten är konstant. Om 

arbetslösheten är lägre än NAIRU tenderar inflationstakten att stiga betingat av en ökning i 

priser. Arbetslösheten kan således inte drivas lägre än NAIRU då detta hotar inflationsmålet. 

En arbetslöshet som är högre än NAIRU indikerar att arbetsmarknaden fungerar mindre väl 

och tyder därmed på att det finns behov av reformering på arbetsmarknaden. Inom den 

neoklassiska NAIRU teoribildning betonas betydelsen av arbetsmarknads institutioner såsom 

arbetslöshetsersättning, skatter och löneförhandlingar. NAIRU kan dock emellertid påverkas 

av integrationspolitik och andra faktorer som inte direkt har med arbetsmarknads institutioner 

att göra.
4
 

Forskning visar att arbetslösheten är större inom en del befolkningsgrupper än andra såsom 

lågutbildade, ungdomar samt utrikes födda. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda har 

                                                           
1
 Lundberg, E. (1994).  

2
 SCB. AKU-Arbetsmarknadssituationen. (2014). 

3
 Broomé, P & Bäcklund, A.K. (1997). s.9. 

4
 Layard, m.fl. (1991). 
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uppmärksammats en hel del inom den politiska debatten samt media. Den höga arbetslösheten 

bland utrikes födda tydliggörs vid en jämförelse av sysselsättningsgraden mellan utrikes -och 

inrikes födda.
5
 Statistiken visar även att gapet mellan arbetslöshet bland utrikes -och inrikes 

födda har ökat markant de senaste trettio åren samt att arbetslösheten bland utrikes födda 

varierar avsevärt mellan landets kommuner. Den högsta arbetslösheten för denna grupp 

förekom i Norsjö kommun med 29, 7 procent, medan Strömstad kommun uppvisade den 

lägsta, 4,4 procent. Genomsnittet för arbetslösheten bland utrikes födda var år 2010, 13,4 

procent relativt till den totala arbetslösheten i landet som uppmättes till 8 procent.
6
 Dessa 

kommunala skillnader i arbetslöshet bland utrikes födda torde vara en följd av hög respektive 

låg allmän arbetslöshet i kommunen. Detta då arbetskraftens sammansättning tenderar att 

skilja sig åt mellan kommunerna och påverka den allmänna arbetslösheten i motsvarande 

riktning. När det råder hög allmän arbetslöshet bör integrationspolitiken således vara av 

betydelse för att få ner NAIRU.
7
 

Den höga arbetslösheten bland utrikes födda som råder i dagsläget kan vara en följd av att 

invandringen ändrat karaktär från att främst bestått av arbetskraftsinvandring till att idag 

präglas av en flykting- och asyl invandring. Arbetskraftsinvandringen som tog fart under 

1950-talet dominerades av människor från grannländer och länder från södra Europa, nordiska 

och europeiska invandrare. Flyktinginvandringen som tog fart under 1980-talet samt under 

1990-talet dominerades av människor från utomeuropiska länder. Den senare är den 

invandring som dominerar idag till följd av oroligheter i flyktinginvandrarnas ursprungliga 

länder.
8
  

Den stigande arbetslösheten har dock resulterat i att flera arbetsmarknadspolitiska reformer 

ägt rum i hopp om att integrera de utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom 

att arbetslösheten bland utrikesfödda än idag är hög är det givet att problemet kvarstår trots 

försök till förändring. För att få bukt med problematiken bör de faktorer som orsakar 

arbetslösheten och utanförskapet bland utrikesfödda först kartläggas. Då den höga 

arbetslösheten bland utrikes födda i dagsläget är ett aktuellt problem är en studie på området 

rätt i tid. 

                                                           
5
 Statistiska Centralbyrån, SCB.  (2009).  

6
 Ibid.  

7
 Layard, m.fl. (1991). 

8
 Ekberg, J & Gustafsson, B. (1995), kap 3. 



 
 

 

3 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kommunala faktorer som kan förklara 

skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda i samtliga svenska kommuner. För 

att uppnå studiens syfte har följande frågeställning formulerats; 

 

 Vilka kommunala faktorer kan påverka den höga arbetslösheten bland utrikesfödda i 

samtliga svenska kommuner?  

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att behandla tvärsnittsdata för år 2010 samt paneldata för år 2002-2012 och 

innefatta åldersgruppen 16-65. Tidsperioden för tvärsnittsdata grundar sig i 

Sverigedemokraternas inträde i riksdagen under valåret 2010 vilket medförde en ökad debatt 

kring situationen för de utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. År 2002-2012 valdes 

på grund av tillgänglig data för de valda oberoende variabler samt för att tillföra en ny aspekt 

till tidigare forskning genom att se över ytterligare en aktuell tidsperiod. Åldersgruppen 16-65 

har valts då denna åldersgrupp inkluderas i den statistik som ligger till grund för beräkningen 

av arbetslösheten. Studien kommer att göras på nationell nivå i det anseendet att det endast 

inkluderar svenska kommuner. Studien kommer således att vara på kommunal nivå.  

De faktorer som inkluderas i studien som tänkbara förklaringsvariabler till den uppvisade 

höga arbetslösheten bland utrikes födda är; andelen utrikes födda i kommunen, andelen 

invandrade från Norden i kommunen, allmän arbetslöshet i kommunen, andelen invånare 

godkända i svenska för invandrare i kommunen, högsta eftergymnasiala utbildning bland 

kommuninvånare samt andelen röster på Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Valet 

för dessa variabler grundar sig att undersöka om faktorer såsom språk, utbildning, 

diskriminering har en påverkan på den höga arbetslösheten bland utrikes födda. Det är även 

av betydelse att särskilja mellan flyktinginvandrare samt arbetskraftsinvandrare och dess 

effekt på arbetslöshet bland utrikes födda.  

Det är förväntat att faktorerna; språk, utbildning, arbetskraftsinvandrare har en signifikant 

negativ påverkan på den höga arbetslösheten bland utrikes födda samt att faktorerna; 

diskriminering och allmän arbetslösheten har en signifikant positiv påverkan på den höga 

arbetslösheten. Det förväntade resultatet kring effekt av flyktinginvandrare på arbetslöshet 

bland utrikes födda är tvetydig. Dessa förväntade resultat är i enlighet med tidigare forskning 

samt teorier.   
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1.3 Disposition  

Denna uppsats innefattar åtta delar. Den första delen består av en inledning där studiens syfte 

och frågeställning, avgränsning samt centrala begrepp presenteras. I den andra delen av 

studien presenteras metod och material. Den tredje delen av studien behandlar det teoretiska 

ramverket vilket inkluderar tidigare forskning samt teori.  I studiens fjärde del presenteras 

metod, data och empirisk specifikation. Därefter följer den femte delen som innefattar 

studiens resultat och analys där det empiriska materialet analyseras utifrån det teoretiska 

ramverket. Det slutliga kapitlet innefattar en slutsats och diskussion där resultatet av studien 

sammanställs och diskuteras. Den sjunde delen består av käll- och litteratur hänvisning där 

litteratur, statistiska samt elektroniska källor används för sammansättningen av denna studie. 

De relevanta tabeller, figurer samt ekonometriska tester som är sammanbindande till studien 

är placerade i Appendix.   

1.4 Centrala begrepp 

Uppsatsens mest centrala begrepp är sysselsättning, arbetslöshet, utrikes född samt inrikes 

född. Individer definieras som sysselsatta om de under en vecka utfört minst en timmes 

arbete. Till arbete räknas om en är anställd, egen företagare eller oavlönad medhjälpare i 

företag tillhörande make eller maka. Individer som inte utfört något arbete under en vecka 

räknas dock som sysselsatta under förutsättning att de är anställda, egna företagare eller 

medhjälpare i makes eller makas företag men inte har möjlighet att arbeta under veckan på 

grund av till exempel sjukdom. Till sysselsatta räknas även individer som deltar i vissa 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
9
 Begreppet arbetslöshet innefattar en individ som har varit 

arbetssökande under fyra veckors tid.
10

 En individ som är folkbokförd i Sverige men född i ett 

annat land definieras som utrikes född. En person som är född i Sverige definieras som inrikes 

född.
11

   

 

 

 

 

                                                           
9
 SCB. AKU–definitioner. (2005). 

10
 Ibid.  

11
 Statistiska centralbyrån, SCB-definitioner. (2014). 
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2. Val av metod och material 

 

I detta kapitel kommer en beskrivning av metod och material att presenteras. Motivering av 

val kring analysmetod och empiriinsamling sker genomgående. 

 

För att besvara studiens frågeställning kommer relevant data att inhämtas och bearbetas. 

Studiens empiriska material består av sekundärdata från statistiska centralbyrån, vidare kallat 

SCB. Datamaterialet består av 290 observationer och är av både tvärsnittsdata och paneldata. 

Det empiriska materialet kommer att bearbetas genom 8 olika regressionsmodeller som syftar 

till att undersöka vilka kommunala faktorer som kan förklara skillnaden i arbetslöshet mellan 

utrikes- och inrikes födda. Detta genom att undersöka två skilda beräkningar av det beroende 

variabeln; arbetslöshet bland utrikes födda respektive arbetslöshet bland utrikes födda i 

förhållande till den allmänna arbetslösheten. Regressionsanalysen som används för 

tvärsnittsdata är Ordinary Least Squares (OLS). För paneldata används Fixed Effect- 

regressioner som kontrollerar för kommun-specifika samt tids-specifika effekter. Både dessa 

analyser är av linjär funktionsform då sambandet mellan det beroende och de oberoende 

variablerna är linjära.  

Denna studie analyserar tvärsnittsdata för år 2010 då Sverige demokraternas inträde i 

riksdagen inträffade under valåret 2010 och situationen för de utrikes födda på den svenska 

arbetsmarkanden fick således stor uppmärksamhet. Tvärsnittsdata för år 2010 kan komma att 

påverka resultatet i det anseendet att det enbart ger en inblick för hur situationen för de utrikes 

födda såg ut under 2010. Detta medför därmed en tvetydig bild av den faktiska situationen för 

de utrikes födda då denna grupp fick särskild uppmärksamhet i den politiska debatten under år 

2010. Studien analyserar således även paneldata för år 2002-2012 för att eliminera tvetydiga 

resultat genom att erhålla informativare data, mer variation, effektivare skattningar samt en 

lägre kolinjäritet mellan variablerna.
12

 

Sannolikheten är dock någorlunda stor att viss data som kan vara av signifikans i studien inte 

har beaktats. En mer ingående beskrivning kring diskussion av metod och data återfinns i 

Metod, data och empirisk specifikation, under kapitel 4.  

                                                           
12

 Studenmund, A.H. (2011), s. 382, 526.  
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3. Teoretiskt ramverk 

 

I följande kapitel redogörs inledningsvis tidigare forskning på området som syftar till att 

beskriva forskningsläget. I kapitlets senare del redogörs de valda teorierna; Non-

Accelerating Inflation Rate samt teorier om diskriminering och slutligen teorin om land-

specifikt humankapital. 

3.1 Tidigare forskning 

Problematiken kring hög arbetslöshet bland utrikes födda är inget nytt fenomen och utbudet 

av forskning på området är relativt bred. En stor del av den forskning som finns tillgänglig är 

av omfattande slag och belyser problematiken hos fler av de grupper som anses vara mer 

utsatta av arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden såsom lågutbildade, ungdomar och 

utrikes födda. Nedan följer en presentation av tidigare forskning på området som är relevant 

för denna studie. Eftersom studien endast syftar till att belysa de utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden kommer de delar som behandlar övriga grupper att exkluderas.  

Långtidsutredningen är en sammanfattning av forskningsresultat på begäran av regeringen 

som bland annat belyser situationen på den svenska arbetsmarknaden. Ett utav bidragen är 

Stefan Erikssons forskningsrapport som återfinns i Bilaga 4; ”utrikes födda på den svenska 

arbetsmarknaden”.
13

 Denna forskningsrapport belyser att de utrikes föddas situation på den 

svenska arbetsmarknaden skiljer sig avsevärt från de inrikes födda och rapporten syftar till att 

undersöka tänkbara faktorer till detta. Författaren poängterar att de utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden skiljer sig kraftigt åt beroende på tidpunkt, arbetsmarknadsskäl, vistelesetid 

samt ursprungsland. Författaren påpekar likaledes att utrikes födda personer som vistats i 

Sverige under en längre period uppvisar en lägre grad av arbetslöshet än motsvarande grupp 

som vistats under en kortare tid.
14

    

Sidebäck, Sundbom och Vikenmark skriver i sin forskningsrapport; ”Arbetslöshet och 

sysselsättning bland invandrare”
15, att ursprungslandet är av betydelse för arbetslösheten 

bland utrikes födda. Grupper med låg arbetslöshet har invandrat från nordiska länder, därefter 

följer grupper som invandrat från övriga Europa och slutligen är arbetslösheten högst bland 

dem som invandrat från resterande delar av världen. Denna skillnad förklaras med att ett 

                                                           
13

 Eriksson. S. (2011).  
14

 Ibid., s. 263. 
15

Sidebäck m.fl. (2000). 
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längre avstånd medför större kulturella skillnader. Har ursprungslandet en kultur lik den 

svenska är det lättare för individen att snabbare ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. 

Ytterligare ett utav studiens resultat är att vistelsetiden är betydelsefull för graden av 

arbetslöshet bland utrikes födda. Personer som vistats en längre tid i Sverige arbetar i högre 

utsträckning än nyanlända vilket grundar sig i att individer efter en längre tid anpassat sig i 

högre utsträckning
16

.   

Betydelsen av ursprungsland kan illustreras genom de bosnier som kom till Sverige i början 

av 1990-talet. Skillnaden i andelen sysselsatta skiljde sig åt beroende på vilken kommun de 

bosatte sig i.
17

 Sysselsättningsnivån bland bosnierna uppmättes till 86 procent i västra 

Småland medan motsvarande siffra för deras landsmän i Malmö kommun enbart uppmättes 

till 32 procent. Ekberg och Ohlsson förklarar detta som en följd av det allmänna 

arbetsmarknadsläget men framförallt företagsstrukturen då det fanns en stor mängd 

småföretag i västra Småland som bidrog till att etablera bosnierna på arbetsmarknaden.
18

 

Ytterligare en förklaring framförs av Sjögren och Zenou som menar att de korta beslutsgångar 

som finns i informella nätverk minskar byråkratiskt krångel vilket kan vara fallet på orter med 

många småföretag och en nära kommunikation mellan kommun, individ och näringsliv.
19

 

Ekberg och Ohlsson påpekar även att en hög andel utrikes födda kan skapa segregation och 

utanförskap i kommuner där det inte är lika många småföretag som kan bidra till etablering på 

arbetsmarknaden. Detta då utrikes födda initialt innehar ett lägre land-specifikt humankapital 

relativt till de inrikes födda vilket försvårar inträdet till den svenska arbetsmarknaden.
20

  

Ekberg och Gustafsson beskriver i sin studie ”invandrare på arbetsmarknaden”, hur 

förändringen av invandringens karaktär påverkat de utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden.
21

 Mellan åren 1950 fram till och med 1970-talets början var arbetslösheten 

låg bland de utrikes födda. Under mitten av 1970-talet ändrades dock detta och en högre 

arbetslöshet förekom bland de utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Situationen 

ändrades inte under 1980-talet trots den högkonjunktur som rådde.
22

 Arbetslösheten fortsatte 

att öka bland de utrikesfödda och försämrades drastiskt under 1990-talets lågkonjunktur. 

Ekberg och Gustafsson menar att det finns en rad olika förklaringar till varför arbetslösheten 

                                                           
16
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bland de utrikesfödda ökat sedan 1970-talet. En utav förklaringarna till den förändrade 

situationen är att invandringen sedan mitten av 1970-talet ändrat karaktär från att i största del 

bestått av arbetskraftsinvandring till att idag präglas av en flykting- och asyl invandring.
23

   

Sedan Sverigedemokraternas framväxt och partiets inträde i riksdagen har stödet för 

Sverigedemokraterna kommit att bli en tänkbar förklaringsvariabel som kan kopplas till den 

höga arbetslösheten bland utrikes födda. Rydgren och Rut skriver i sitt bidrag ”Voting for the 

Radical Right in Swedish Municipalities: Social Marginality and Ethnic Competition?”, att 

Sverigedemokraterna har sina rötter i svensk fascism och har sedan mitten av 1990-talet 

försökt skapa sig en mer anständig profil. Sverigedemokraterna beskrivs som 

främlingsfientliga samt upprätthåller en negativ syn på det mångkulturella samhället som 

enligt dem, blivit ett resultat av den pågående massinvandringen.
24

 

Enligt Sverigedemokraterna är invandringen problematisk ur fyra olika avseenden; invandring 

och mångkulturen hotar den etniska nationalismen, ökar kriminaliteten och arbetslöshet samt 

att de invandrade grupperna missbrukar det västerländska välfärdssystemet. Stödet för 

Sverigedemokraterna visar stora skillnader mellan landets olika regioner.
25

 

I en senare studie, “Contextual explanations of radical right-wing support in Sweden: 

socioeconomic marginalization, group threat, and the halo effect”, beskriver Rydgren och 

Rut den typiska Sverigedemokratiska väljaren. Den stereotypa personen som lägger sin röst 

på Sverigedemokraterna är enligt studien; en lågutbildad man bosatt i en mindre svensk stad 

med en negativ samhällssyn. Personen uppvisar även ett misstroende för politikerna och är i 

regel missnöjd med demokratin. Denna typ av individ skuldbelägger invandrare för det 

personliga missnöjet. Lösningen på dessa problem blir av logiska anledningar enligt 

Sverigedemokraterna och dess anhängare en minskad invandring.
26

  

Mellander undersöker i ”vertikals”, vilka socioekonomiska strukturer som kan påverka antalet 

röster på Sverigedemokraterna i vissa kommuner. En utav förklaringsvariablerna är 

sysselsättningsgraden bland utrikes födda. Mellander finner ett starkt samband mellan 

Sverigedemokraterna och sysselsättningsgraden bland utrikes födda. Detta samband 

framkommer genom korrelationsanalyser. Det är dock viktigt att poängtera att 

korrelationsanalyserna inte förklarar kausaliteten mellan dessa variabler. Slutsatsen blir 
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därmed att i de kommunerna där antalet röster på Sverigedemokraterna är hög är även 

arbetslösheten bland utrikes födda hög.
27

  

Jansson och Fölster syftar i sin studie ”Så leder ett sämre företagsklimat till utanförskap och 

främlingsfientlighet”, att undersöka vad som kan förklara främlingsfientlighet. De kommer 

fram till att stödet för Sverigedemokraterna är som störst där skillnaden i arbetslöshet mellan 

utrikes- och inrikes födda är stor. Författarna menar att det skapas en grogrund för 

invandringskritiska partier såsom Sverigedemokraterna, på platser där skillnaden i 

sysselsättning är stor mellan utrikes- och inrikes födda.
28

 

Sammantaget blir det evident utifrån de valda tidigare studierna att faktorer såsom 

ursprungsland, vistelsetid, tidpunkt, arbetsmarknadsskäl, ändrad invandringskaraktär samt 

främlingsfientlighet kan förklara skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda. 

Det finns dock en större brist på initiativ gällande verktyg för att mäta kunskaper i det svenska 

språket. Denna studie inkluderar således variabeln andelen godkända i svenska för invandrare 

som ett verktyg för att mäta kunskaper i det svenska språket och tillför därmed en ny aspekt 

till tidigare forskning.  

3.2 Teori 

3.2.1  Neoklassiska NAIRU-teorin 

Den neoklassiska NAIRU-teorin belyser problematiken kring de exogena faktorer som 

påverkar arbetslöshet. Det finns dock en stor del av både empiriska och teoretiska 

invändningar till den dominerande neoklassiska NAIRU-teorin. Dessa empiriska samt 

teoretiska invändningar illustrerar de endogena faktorer som kan påverkar arbetslöshet. 

Eftersom att studien syftar till att belysa problematiken kring det utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden blir den neoklassiska NAIRU teorin av relevans då denna behandlar 

exogena faktorer såsom förändringar i arbetsmarknadens sammansättning. Övriga delar som 

behandlar exogena faktorer kommer således att exkluderas.
29

 

Den neoklassiska teorin om Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) 

anses i dagsläget vara den mest betydelsefulla teorin vid undersökning av arbetslöshet. Denna 

teori belyser vikten av den långsiktiga jämviktsarbetslösheten och rationella förväntningar. 

Enligt teorin om NAIRU exsiterar det en grad av arbetslöshet som håller inflationen konstant. 

                                                           
27 Mellander, C. oktober. (2013). 

28
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Denna grad av arbetslöshet kallas även för jämviktsarbetslöshet, NAIRU. I denna modell kan 

det på kortsikt finnas ett utbyte mellan arbetslöshet och inflation, exempel till följd av chocker 

men förr eller senare anpassar sig pris- och lönesättnings förväntningar, varefter 

arbetslösheten återvänder till sin långsiktiga jämviktsnivå, NAIRU som bestäms av 

arbetsmarknads institutioner direkt och indirekt. Detta innebär att den långsiktiga Philips 

kurvan är vertikal.
30

 

Den neoklassiska NAIRU teorin menar att externa utbuds och- efterfrågechocker som 

exempelvis äldre humankapital bland arbetslösa samt förändringar i arbetskraftens 

sammansättning leder till högre arbetslöshet vilken i sin tur medför högre 

jämviktsarbetslöshet. Den neoklassiska teorin belyser att gapet mellan den faktiska 

arbetslösheten och NAIRU kan minskas genom förändringar i arbetsmarknadspolitik.
31

 

Då de exogena faktorer inkluderar förändringar i arbetskraftens sammansättning som 

exempelvis ökad invandring blir det evident att dessa skiljer sig åt mellan kommunerna. Det 

bör därmed föreligga kommunala skillnader i allmän arbetslöshet och detta torde påverka 

arbetslöshet bland utrikes födda i motsvarande riktning då denna är en relativ mängd av den 

allmänna arbetslösheten. Det blir därmed av relevans att undersöka om en hög grad av allmän 

arbetslöshet påverkar arbetslösheten bland utrikes födda i motsvarande riktning och således 

undersöka om integrationspolitiken är av betydelse i avsikt att få ner NAIRU. Det blir 

likaledes av betydelse att undersöka ytterligare en beroende variabel som beräknar 

förhållandet mellan arbetslöshet bland utrikes födda och allmän arbetslöshet då det blir 

sammantaget utifrån teorin att de exogena faktorer som kan påverka graden av allmän 

arbetslöshet är sådana som med stor sannolikhet skiljer sig åt mellan kommunerna. 

Förklaringsvariablerna kan således påverka förhållandet mellan dessa i högre respektive lägre 

utsträckning i kommuner där arbetslösheten är hög respektive låg.  

3.2.2 Diskriminering 

Diskriminering förekommer inom flera samhällsområden och yttrar sig i skilda slag. Den 

svenska arbetsmarknaden är inget undantag. En utav dessa går under benämningen statistisk 

diskriminering och innebär i ett arbetsmarknadssamanhang att arbetsgivaren väljer att inte 

anställa en person på grund av att denna tillhör en viss grupp som arbetsgivaren har en negativ 

uppfattning om. Statistisk diskriminering är baserad på bristande information om individernas 
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produktivitet. Arbetsgivaren fokuserar därmed i fall av diskriminering på informationen om 

individens grupp tillhörighet istället för det lands-specifika humankapitalet som individen 

faktiskt innehar. Statistisk diskriminering kan enligt Björklund m.fl. vara en tänkbar 

förklaring till den höga arbetslösheten bland utrikes födda.
32

 

En annan typ av diskriminering, preferensdiskriminering, grundades av Gary Beckers 1957. 

Preferensdiskriminering delas in i flera underkategorier; arbetsgivare- arbetstagare -och 

konsument diskriminering.
33

 Det är enbart arbetsgivare-diskriminering som kommer att 

illustreras på grund av studiens syfte.  

Enligt arbetsgivardiskriminering skapar arbetsgivaren tillsammans med marknadsmakter 

diskriminering på arbetsmarknaden utifrån de egna preferenserna. Ett exempel på detta är en 

arbetsgivare som vägrar att anställa en individ på grund av objektiva grunder såsom 

produktivitet. Individen blir föremål för arbetsgivardiskriminering då arbetsgivaren väljer att 

anställa någon med lägre marginalproduktivitet framför en individ med högre 

marginalproduktivitet på grund av individens grupp tillhörighet, såsom utrikes födda. Den 

utrikes födda blir i det nämnda exemplet föremål för arbetsgivardiskriminering vilket kan vara 

ytterligare en tänkbar förklaring till den höga arbetslösheten bland utrikes födda.
34

  

Enligt Becker är diskriminering ineffektivt och ökar företagets kostnader. Bristande 

konkurrens gör det möjligt för ineffektiva företag att överleva medan en ökad konkurrens 

tvingar företag att bli effektiva eller lämna marknaden. Ökad statistisk diskriminering 

kommer med stor sannolikhet leda till att företag tappar konkurranskraft.
35

 Ett företag som 

diskriminerar kommer alltid utsättas för hot av uppköp då en alternativ ägare som inte 

diskriminerar kommer driva verksamheten mer effektivt. Företagsuppköp drivs av en rad 

olika motiv såsom ökad marknadsmakt, samverkan och tillgång till huvudtillgångar. 

Samtidigt kommer ett företag som diskriminerar, allt annat lika, att vara en mer attraktiv 

uppköps kandidat eftersom att större samverkan kan uppnås vid uppköp.
36

 

Becker menar att företag som är vinstmaximerande inte kommer att uppnå optimal maximal 

vinst vid diskriminering då dessa saknar den optimala kombinationen av arbetskraft. Så länge 

det finns företag som inte diskriminerar kommer sådana företag att så småningom konkurrera 

                                                           
32
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ut de företag som diskriminerar. Detta föranledde Becker att dra slutsatsen om att 

diskriminering på sikt skulle försvinna helt. Detta kommer enligt Becker ske eftersom att 

företag som diskriminerar förlorar marknadsandelar och därmed erhåller lägre vinster 

förutsatt att det finns företag som inte diskriminerar. Becker påpekar även att diskriminering 

trots dess ineffektivitet fortfarande äger rum då företagen som diskriminerar anser att det 

förekommer en högre kostnad av att anställa från den diskriminerade gruppen än den 

produktivitet och vinst som företagen faktiskt går miste om vid diskriminering.  

Enligt denna teori är diskriminering en tänkbar faktor till den uppvisade höga arbetslösheten 

bland utrikes födda. Det blir således av relevans att testa för främlingsfientlighet som är 

grunden till diskriminering. Detta genom att underöka stödet för Sverige demokraterna och 

dess effekt på arbetslöshet bland utrikes födda. Det är dock av betydelse att poängtera att 

diskriminering är svår att mäta och kausaliteten mellan denna och arbetslöshet bland utrikes 

födda visats sig vara tvetydiga utifrån tidigare studier.  

3.2.3 Land-specifikt humankapital 

Teorin om land-specifikt humankapital beskriver viktiga faktorer som kan komma att förklara 

den höga arbetslösheten bland utrikes födda. Enligt denna teori beror skillnaderna i 

arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda på att utrikes föddas kulturella bakgrund och 

humankapital är för avlägset det svenska. Detta leder till att transfereringar av humankapital 

från det ursprungliga landet till det nya inhemska landet blir svårare att upprätta. Ett avlägset 

humankapital medför lägre produktivitet i form av att de utrikes födda inte kan ta ett arbete 

där deras färdigheter nyttomaximeras. Lägre produktivitet leder till uteblivna intäkter för 

organisationer och företag. Dessa uteblivna intäkter resulterar i samhällskostnader då 

samhället har en outnyttjad arbetskraft. Faktorer som innefattas i teorin om land-specifikt 

humankapital är normer, utbildning, språk samt socialt nätverk. Arbetsmarknadsintegration 

som går allt sämre för nyanlända flyktinginvandrare kan vara en följ av att kravet på land-

specifikt humankapital har ökat de senaste åren på grund av en övergång från industrisamhälle 

till tjänstesamhälle. Denna övergång har inneburit att kraven på kunskaper i det svenska 

språket, utbildningsnivån samt kunskaper om svenska institutioner har höjts.
37

 Tidigare kunde 

utrikes födda få anställning inom yrken som inte krävde högre kvalifikationer inom 

industrisektorn men eftersom att vi gått mot ett samhälle med mer avancerad teknik har denna 

typ av yrke succesivt försvunnit. Idag efterfrågas anställda med högre kvalifikationer såsom 
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utbildning samt goda kunskaper i svenska för att behärska kommunikationen med kunder och 

arbetskamrater och således upprätta goda kundrelationer.
38

 Övergången till tjänstesamhälle 

har inneburit att social kompetens fått en markant betydelse för arbetsmarknadsintegrationen. 

Då den sociala kompetensen anses vara kultur samt landspecifik har nya utrikes födda 

grupper, ur ett svenskt perspektiv, en lägre social kompetens relativt till inrikes födda.
39

 Av de 

sistnämnda anledningar kan kunskaper i det svenska språket anses vara betydande då de kan 

få direkt betydelse vid ett anställningsbeslut. Om arbetsgivaren sorterar ut arbetssökande 

utifrån språkkunskaper blir det omöjligt för utrikes födda med bristande kunskaper i svenska 

språket att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.  

Det kan även vara av betydelse om kunskaperna i svenska påverkar den arbetssökandes 

förmåga att uttrycka sin kompetens och kvalifikationer.
40

 Orsaken till skillnaden i etablering 

på arbetsmarknaden mellan utrikes- och inrikes födda kan därmed enligt denna teori vara 

brister i det svenska språket, sociala nätverk, normer samt i utbildningsnivån. Dessa faktorer 

bestämmer den kulturella distansen som de utrikes födda innehar. Nyanlända invandrare som i 

dagsläget betraktas som flyktinginvandrare, kommer enligt denna teori inneha ett 

humankapital som är avlägset det svenska till följd av ett längre kulturavstånd. Nordiska samt 

europeiska invandrare har ett lägre kulturellt samt språkligt avstånd då denna inte skiljer sig 

avsevärt från det svenska. Denna grupp kommer således integrera sig snabbare på den 

svenska arbetsmarknaden och betraktas i det anseendet som arbetskraftsinvandrare. Individer 

med längsta kulturavstånd och således lägsta land-specifika humankapital härstammar från 

utomeuropeiska länder. Denna grupp kan dock öka sitt land-specifika humankapital genom 

längre vistelsetid i Sverige då dessa erhåller mer kunskap i det svenska språket, normer samt 

utbildning dess längre vistelsetid i landet.  

Det land-specifika humankapitalet har enligt teorin en betydande effekt på 

arbetsmarknadssituationen för utrikes födda. En del av det land-specifika humankapitalet är 

språket samt utbildning. Ökade kunskaper i det svenska språket bör således förbättra 

förutsättningarna för de utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Det blir därmed av 

relevans att undersöka om ökad andel invånare godkända i svenska för invandrare minskar 

den uppvisade höga arbetslösheten bland utrikes födda. Detta då öka andel godkända i 

svenska för invandrare initierar goda språkkunskaper. Eftergymnasial utbildning är i flera 
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avseende positiv då det kommer till arbetsmarknadssituationen i allmänhet och i synnerhet för 

utsatta grupper såsom utrikes födda. Enligt teorin om land-specifikt humankapital bör 

utbildning medföra lägre arbetslöshet bland utrikes födda då individernas land-specifika 

humankapital ökar. Teorin belyser även att utrikes födda invandrade från Norden har en 

kultur samt ett språk lik den svenska. Denna grupp bör således integreras snabbare på den 

svenska arbetsmarknaden relativt till utomeuropeiska invandrare. Det blir därmed av 

betydelse att undersöka för om andelen utrikes födda invandrade från Norden kan komma att 

minska arbetslösheten bland utrikes födda. Detta syftar till att skilja på nordiska och 

utomeuropeiska invandrare genom att även undersöka om en ökad andel utrikes födda 

påverkar arbetslöshet bland utrikes födda. På så vis sker en särskiljning mellan 

arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring och dess effekt på arbetslöshet bland utrikes 

födda.  
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4. Metod, data och empirisk specifikation 

 

I detta kapitel presenteras inledningsvis tillvägagångsättet, datamaterialet samt den 

empiriska specifikationen som kommer ligga till grund för följande analys.  

4.1 Metod 
Det tillvägagångsätt som förefaller lämpligast beträffande skattning av empirin i denna studie 

är av både tvärsnittsdata och paneldata vilket syftar till att jämföra resultatet mellan dessa och 

således få en mer omfattande analys. Tvärsnittsdata innehåller en observation från varje 

kommun under det valda året, 2010. Paneldata innehåller en tidslängd av observationer från 

varje kommun under den valda tidsperioden, 2002-2012. Denna typ av paneldata som 

används i studien är av balanserad data då antalet kommuner är observerade under samma 

år.
41

 Dataobservationerna för år 2010 skattas med OLS regressioner och paneldata för år 

2002-2012 med Fixed Effect regressioner. Eftersom att antalet observationer därmed är högre 

i paneldata blir effektiviteten av skattningarna högre. Fördelen med Fixed Effect estimering är 

att det medför en kontroll för icke observerbara kommun-specifika faktorer som är konstant.
42

 

4.2 Data 

4.2.1 Beroende variabel 

Denna studie innefattar två olika beräkningar av det beroende variabeln. Det beroende 

variabeln kommer först och främst att mätas som arbetslöshet bland utrikes födda och därefter 

mätas som arbetslöshet bland utrikes födda i förhållande till allmän arbetslöshet, på 

kommunal nivå. Tvärsnittsdata består av sekundär data för år 2010 och paneldata består av 

sekundär data för år 2002-2012.  

4.2.2 Oberoende variabler 

Andelen utrikes födda i kommunen 

Denna variabel beräknas som andelen utrikes födda av den totala befolkningen i kommun i, 

mätt i procent. Undersökningen av denna variabel baseras på både tvärsnittsdata för år 2010 

samt paneldata för år 2002-2012. Denna variabel testar för om en ökad flyktinginvandring kan 

påverka arbetslösheten bland utrikes födda samt i vilken riktning och utsträckning. 
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Allmän arbetslöshet i kommunen 

Denna variabel mäts som den totala arbetslösheten i kommun i, mätt i procent. 

Undersökningen av denna variabel baseras på både tvärsnittsdata för år 2010 samt panel data 

för år 2002-2012 men inkluderas dock endast i modell specifikation 1 där det beroende 

variabeln är arbetslöshet bland utrikes födda. Denna variabel exkluderas således i modell 

specifikation 2 då det beroende variabeln tar hänsyn till den allmänna arbetslösheten vid 

undersökningen av förhållandet mellan arbetslöseten bland utrikes födda och den allmänna 

arbetslösheten. Denna variabel undersöker om en ökning i allmän arbetslöshet påverkar 

arbetslöshet bland utrikes födda i motsvarande riktning. Detta för att se över om en 

arbetsmarknadsintegration är av betydelse för att få ner NAIRU.  

Andelen utrikes födda invandrade från Norden i kommunen 

Denna variabel mäts som andelen invandrade från Norden från den totala gruppen av utrikes 

födda i kommun i. Tvärsnittsdata för denna variabel grundar sig i data för år 2010 samt panel 

data för år 2002-2012. Denna variabel inkluderas för att särskilja mellan flyktinginvandring 

samt arbetskraftsinvandring och dess effekt på arbetslöshet bland utrikes födda.  

Andelen invånare godkända i Svenska För Invandrare i kommunen 

Denna variabel mäter andelen invånare godkända i svenska för invandrare (SFI) i kommun i. 

Tvärsnittsdata är för år 2010 och paneldata för 2002-2012. Valet för denna variabel grundar 

sig att undersöka effekten av det land-specifika humankapitalet bland utomeuropeiska 

invandrare på arbetslösheten bland utrikes födda. Målgruppen för svenska för invandrare 

utgörs av folkbokförda invånare i en kommun som saknar de kunskaper i grundläggande 

svenska som utbildningen avser att ge. Dessa invånare innefattas av flyktinginvandrare samt 

utomeuropeiska invandrare som bott i Sverige under en längre period. Svenska för invandrare 

avser dock inte invandrare som erhåller kunskaper i danska och norska då deras kulturella 

samt språkliga avstånd är lägre än för de utomeuropeiska invandrare vars kulturella samt 

språkliga avstånd är betydligt längre.
43

  

Högsta eftergymnasiala utbildning i kommunen 

Denna variabel är mätt som högsta eftergymnasiala utbildningsnivån hos invånarna i kommun 

i, uttryckt i procent av befolkningen. Tvärsnitt för denna variabel är för år 2010 och paneldata 

                                                           
43
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för år 2002-2012. Denna variabel inkluderas för att se över om en generell högre 

utbildningsgrad i kommun medför lägre arbetslöshet bland utrikes födda.  

Andelen röster på Sverigedemokrater i kommunfullmäktige 

Denna variabel mäts som andelen giltiga röster på Sverige demokraterna, i 

kommunfullmäktige efter region, tid och parti. Denna variabel baseras på tvärsnittsdata samt 

inkluderas i paneldata men avser enbart år 2010. Denna variabel är medräknad som en proxy 

för diskriminering. Det är dock troligt att denna variabel är endogent kopplad till det beroende 

variablerna.  

4.4Empirisk specifikation 
Den empiriska undersökningen kommer att utföras enligt 2 modell specifikationer och totalt 8 

regressioner. Specifikation 1 mäter den beroende variabeln som arbetslöshet bland utrikes 

födda. Specifikation 2 mäter den beroende variabeln som arbetslöshet bland utrikes födda i 

förhållande till allmän arbetslöshet Regression (1), (2), (5) samt (6) består av tvärsnittsdata för 

år 2010. Regression (3), (4), (7) samt (8) består av paneldata för år 2002-2012. Genom 

undersökning av dessa två modellspecifikationer samt de utbyggda regressionsmodellerna 

testas resultatet för robusthet.  

Modell Specifikation 1 

Nedan följer regressioner för hur arbetslöshet bland utrikes födda påverkas av de valda 

tänkbara förklaringsvariablerna. Regression (1), (3)  undersöker om kommunala faktorer 

såsom andelen utrikes födda, allmän arbetslöshet, andelen invandrade från Norden, andelen 

godkända i svenska för invandrare, högsta eftergymnasiala utbildning påverkar arbetslöshet 

bland utrikes födda. Regression (2) och (4) tillför variabeln andelen röster på 

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.  

Tvärsnittsdata:  

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇 𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖=𝛽0+𝛽1𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖+ 𝛽2𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇𝑖+𝛽3𝑁𝑂𝑅𝐷𝑖+𝛽4𝑆𝐹𝐼𝑖  𝛽5𝑈𝑁𝐼𝑖   + 𝜀𝑖 (1)  

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇 𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖= Modell (1)+ 𝛽6𝑆𝐷𝑖                    (2) 

Paneldata: 

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇 𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖𝑡=𝛽0+𝛽1𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖𝑡+ 𝛽2𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇𝑖𝑡+𝛽3𝑁𝑂𝑅𝐷𝑖𝑡+𝛽4𝑆𝐹𝐼𝑖𝑡+              

𝛽5𝑈𝑁𝐼𝑖𝑡   + 𝜀𝑖𝑡                                 (3)    

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇 𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖𝑡= Modell (1)+ 𝛽6𝑆𝐷𝑖𝑡                    (4) 
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Modell Specifikation 2 

Nedan följer regressioner för hur arbetslöshet bland utrikes födda i förhållande till allmän 

arbetslöshet påverkas av de valda tänkbara förklaringsvariablerna: Regression (5), (7) 

undersöker hur kommunala faktorer såsom andelen utrikes födda, andelen invandrade från 

Norden, andelen godkända i svenska för invandrare, högsta eftergymnasiala utbildning kan 

påverka arbetslöshet bland utrikes födda i förhållande till allmän arbetslöshet. Regression (6) 

samt (8) tillför variabeln andelen röster på Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.  

Tvärsnitts data  

𝑈𝐼𝑁𝑉𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐸 𝑈𝐴𝐿𝐿𝑀Ä𝑁⁄  =  𝛽0+𝛽1𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖+ + 𝛽2𝑁𝑂𝑅𝐷𝑖+𝛽3𝑆𝐹𝐼𝑖+𝛽4𝑈𝑁𝐼𝑖+ 𝜀𝑖        (5)                            

𝑈𝐼𝑁𝑉𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐸 𝑈𝐴𝐿𝐿𝑀Ä𝑁⁄  = Modell (3)+ 𝛽5𝑆𝐷𝑖        (6) 

Panel data 

𝑈𝐼𝑁𝑉𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐸 𝑈𝐴𝐿𝐿𝑀Ä𝑁⁄    =  𝛽0+𝛽1𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖+ + 𝛽2𝑁𝑂𝑅𝐷𝑖+𝛽3𝑆𝐹𝐼𝑖+𝛽4𝑈𝑁𝐼𝑖+ 𝜀𝑖                 (7) 

𝑈𝐼𝑁𝑉𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐸 𝑈𝐴𝐿𝐿𝑀Ä𝑁⁄    = Modell (3)+ 𝛽5𝑆𝐷𝑖𝑡                                                       (8) 

4.4.1 Förväntad Resultat 

 

Modell specifikation 1   Modell specifikation 2                             

 Variabler Förväntat utfall  Variabler Förväntat utfall 

Arbetslöshet bland 

utrikes födda 

Beroende variabel Uinvandrare/Uallmän Beroende variabel 

Andelen invandrade 

från Norden 

- Andelen invandrade 

från Norden 

- 

Andelen invånare 

godkända i svenska 

för invandrare 

- Andelen invånare 

godkända i svenska 

för invandrare 

- 

Högsta 

eftergymnasiala 

utbildning 

- Högsta 

eftergymnasiala 

utbildning 

- 

Andelen röster på 

Sverigedemokrater i 

kommunfullmäktige 

+ Andelen röster på 

Sverigedemokrater i 

kommunfullmäktige 

+ 
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5. Regressionsresultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat för att besvara uppsatsens frågeställning. 

Inledningsvis presenteras studiens första modellspecifikation som följs av den andra 

modellspecifikationen. Slutligen genomförs en analys kring studiens resultat.  

 

Resultat av Specifikation 1 

Tabell 5.1: Beroende variabel beräknas som arbetslöshet bland utrikes födda.  

Beroende variabel:  Arbetslöshet 

utrikes födda 

   

Tvärsnittsdata   Paneldata  

Modeller 1 2 3 4 

Oberoende variabler     

     

Konstant 4,440*** 

(3,69313) 

4,625*** 

(3,68218) 

5,151***  

(0,343954) 

7,948*** 

(1,43261) 

Andel utrikes födda – 0,116*** 

(0,0283326) 

– 0,106*** 

(0,0288820) 

– 0,029*** 

(0,00406232) 

-0,007*** 

(0,0155424) 

Allmän arbetslöshet 2,104*** 

(0,14286) 

2,113*** 

(0,142926) 

0,714*** 

(0,0335881) 

0,865*** 

(0,131512) 

NORD – 0,310*** 

(0,0679233) 

– 0,321*** 

(0,0652374) 

– 0,168*** 

(0,0262124) 

-0,285*** 

(0,0979944) 

UNI – 0,053 

(0,0499703) 

– 0,060 

(0,0498025) 

– 0,001*** 

(0,151922) 

-0,022 

(0,00598765) 

SFI – 0,006 

(0,00639639) 

– 0,085 

(0,00589336) 

– 0,005*** 

(0,00186409) 

-0,005 

(0,00688301) 

SD  – 0,173 

(0,100943) 

 -0,078 

(0,0703650) 

     

𝑹𝟐 0,493532 0,498737 0,264728 0,375818 

     

P-värde 0,0005 0,0009 0,0007 0,0002 

N=290       

Standard error inom parantes  

***= 1 % signifikans nivå. **= 5 % signifikansnivå. *= 10 % signifikansnivå 
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Resultat av specifikation 2 

Tabell 5.2: Beroende variabel beräknas som arbetslöshet bland utrikes födda i förhållande 

till allmän arbetslöshet.  

Beroende variabel:  Uinvandrare/Uallmän    

Tvärsnittsdata   Paneldata  

Modeller 5 6 7 8 

Oberoende variabler     

     

Konstant 2,427*** 

(3,47634) 

2,453*** 

(3,68218) 

1,753*** 

(0,0361070) 

 

1,804*** 

(0,116826) 

Andel utrikes födda – 0,765*** 

(0,0299961) 

– 0,106** 

(0,0306226) 

-0,040*** 

(0,000493912) 

– 0,011 

(0,00154990) 

NORD – 0,392*** 

(0,0724550) 

– 0,411*** 

(0,0730886) 

– 0,037*** 

(0,00377293) 

– 0,035*** 

(0,00974368) 

UNI – 0,077 

(0,0508624) 

– 0,079 

(0,00307087) 

– 0,017*** 

(0,00175980) 

– 0,011 

(0,0091384) 

SFI – 0,001 

(0,0652542) 

– 0,008 

(0,00696342) 

– 0,008*** 

(0,000226142) 

– 0,004 

(0,000686671) 

SD  – 0,181 

(0,0107683) 

 – 0,005 

(0,00701963) 

     

𝑅2 0,211077 0,218924 0,207260 0,228942 

     

P-värde 0,0006 0,0007 0,0002 0,0003 

N=290      N 

Standard error inom parantes  

***= 1 % signifikans nivå. **= 5 % signifikansnivå. *= 10 % signifikansnivå 

 

Analys av tabell 5.1 

I tabell 5.1 redovisas resultatet från skattningen av regression (1), (2) som baserades på 

tvärsnittsdata samt regression (3) och (4) som baserades på paneldata. I 

regressionsmodellerna; (1), (2) uppvisar andelen utrikes födda samt andelen invandrade från 

Norden en signifikant negativ effekt på arbetslöshet bland utrikes födda. Resultatet uppvisar 

även att den allmänna arbetslösheten har en signifikant positiv effekt på arbetslöshet bland 

utrikes födda. Modell (3) uppvisar dock att även andelen invånare godkända i svenska för 

invandrare samt högsta eftergymnasiala utbilningsnivån har en signifikant negativ effekt på 

arbetslöshet bland utrikes födda. Variablerna som skattas genom Fixed Effect regressioner 
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visar även att dessa påverkar arbetslöshet bland utrikes födda till lägre utsträckning än 

motsvarande variabler som skattas med tvärsnittsdata. 

Det förväntade tecknet för andelen utrikes födda var svår att förutse då effekten av denna på 

arbetslöshet bland utrikes födda, kan enligt Ekberg och Ohlsson tolkas utifrån två perspektiv. 

Det första perspektivet grundar sig i att hög andel utrikes födda leder till minskad arbetslöshet 

bland denna grupp som exemplifieras av bosnierna i västra Småland då dessa integrerades 

snabbt med hjälp av den stora mängden småföretag samt förutsättningarna att skapa ett socialt 

nätverk och därmed hjälpa sina landsmän att få jobb. Det andra perspektivet grundar sig i att 

hög andel utrikes födda skapar segregation och utanförskap då denna grupp har ett lägre land-

specifikt humankapital än de inrikes födda vilket försvårar inträdet till den svenska 

arbetsmarknaden.
44

 Den statistiska tolkningen av denna variabel är att en ökad andel utrikes 

födda leder till en minskad arbetslöshet bland denna grupp. Resultatet är således i enlighet 

med det första utav Ekberg och Ohlssons tolkning av denna variabel.  

Den statistiska tolkningen av andelen utrikes födda invandrade från Norden tyder på att 

arbetslöshet bland utrikes födda minskar om andelen invandrade från Norden ökar. Nordiska 

medborgare som invandrat till Sverige har därmed större möjligeter att få ett arbete. Detta 

stöds av forskningen utförd av Sidebäck m.fl. som belyser i sin studie att nordiska invandrare 

har ett lägre ”kulturavstånd” i jämförelse med utomeuropeiska invandrare samt att 

”kulturavståndet” är av betydelse för hur snabbt arbetsmarknadsintegrationen kan ske. 

Integrationsprocessen blir därmed smidigare för nordiska invandrare.
45

 Detta är även i 

enlighet med teorin om land-specifikt humankapital som belyser att nordiska invandrare 

innehar ett humankapital som är lättare att transferera till Sverige betingat av ett lägre 

”kulturavstånd”. För den utomeuropeiska gruppen är ”kulturavståndet” längre och 

humankapitalet som individerna innehar är avlägset det svenska och därmed svårare att 

transferera. Detta medför att denna grupp måste bygga upp sitt land-specifika humankapital 

från grund. 
46

 

Den statistiska tolkningen av allmän arbetslöshet är att arbetslösheten bland utrikes födda 

ökar till följd av en ökning i den allmänna arbetslösheten. När detta beträffar innebär det att 

nivån på allmän arbetslöshet är högre då arbetslöshet bland utrikes födda är en del av denna. 

Detta påverkar således jämviktsarbetslösheten. Integrationspolitiken blir därmed av betydelse 

                                                           
44

 Ekberg, J & Ohlsson, M. (2000), S.431-46. 
45

 Sidebäck m.fl. (2000), s.8-162.   
46

 Ekberg, J & Gustafsson, B. (1995), s.43. 
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för att få ner NAIRU. Teorin menar att en hög grad av allmän arbetslöshet tyder på att 

arbetsmarknaden fungerar mindre väl vilket medför ökat behov av arbetsmarknadspolitik. 

Detta resultat är därmed i enlighet med denna teori.
47

 Det som dock var oförväntat var att 

resultatet som baserades på tvärsnittsdata, modell (1), (2), visar att arbetslösheten bland 

utrikes födda tycks öka mer än ökningen i den allmänna arbetslösheten. Stiger den allmänna 

arbetslösheten med 1 procent leder detta till en ökning i arbetslöshet bland utrikes födda med 

2,10 procent i modell (1) samt med 2,11 % i modell (2). Denna magnifications effekten var 

oförmodad. Storleken av effekten är således förstorad i förhållande till orsaken. Detta kan 

tyda på att utrikes födda inte står emot allmän arbetslöshet bättre än inhemska arbetstagare 

vilket indikerar att det med stor sannoliket är utrikes födda som blir mest drabbade vid 

nedskärningar. Resultatet av Fixed Effect regressioner visar dock att arbetslösheten bland 

utrikes födda ökar till en lägre utsträckning än ökningen i den allmänna arbetslösheten. Det är 

av betydelse att poängtera att heteroskedasticitet föreligger i modell (1), (2) vilket medför en 

sämre estimering av dessa modeller.
48

 Det föreligger inte heteroskedasticitet i motsvarande 

modeller som baseras på paneldata där dessa visar det konträra resultatet.  

Den statistiska tolkningen av andelen godkända i svenska för invandrare är att arbetslösheten 

bland utrikes födda minskar vid en ökning av andelen godkända i svenska för invandrare. Den 

statistiska tolkningen av högsta eftergymnasiala utbildning är att ökad eftergymnasial 

utbildningsnivå minskar arbetslöshet bland utrikes födda. Språkkunskaper är av stor betydelse 

för flyktinginvandrare samt utomeuropeiska invandrare som bott i Sverige en längre tid då 

ökade språkkunskaper även ökar möjligheterna för arbete på den svenska arbetsmarknaden. 

Vanligast är dock att utomeuropeiska invandrare läser svenska för invandrare då deras 

kulturella samt språkliga avstånd är mycket längre i jämförelse med de nordiska och 

europeiska invandrarna. Målgruppen för svenska för invandrare inkluderar således inte 

individer med kunskaper i norska eller danska.
49

 Resultatet av båda dessa variabler är i 

enlighet med teorin om land-specifikt humankapital som belyser att faktorer såsom språk samt 

utbildning ökar det land-specifika humankapitalet och således ökar möjligheterna för de 

utrikes födda att få ett arbete.
50

 

I modell (2) samt (4) inkluderades variabeln andelen giltiga röster på Sverigedemokraterna i 

kommunfullmäktige. Denna variabel valdes som en Proxy för diskriminering. Resultatet från 

                                                           
47

 Layard. m.fl. (1991). 
48

 Se Appendix- Ekonometriska tester.  
49
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50

 Lundh, m.fl. (2002), s. 37f.  
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både tvärsnittsdata samt panelata uppvisar ingen signifikans för denna variabel. Det blir 

således svårt att dra någon slutsats kring Sverigedemokraternas effekt på arbetslöset bland 

utrikes födda. Detta kan bero på att andelen giltiga röster på Sverigedemokraterna i 

kommunfullmäktige är endogent kopplad till det beroende variabeln då tidigare studier 

belyser svårigheter med att uppvisa kausaliteten mellan denna variabel och arbetslöshet bland 

utrikes födda.
51

 Förutsatt att denna är endogen, orsakar en ökning i arbetslöshet bland utrikes 

födda en ökning i stödet för Sverigedemokraterna. Detta indikerar att en minskad 

främlingsfientlighet sker genom överlägsen integrationspolitik. Genom att integrera de utrikes 

födda på den svenska arbetsmarknaden reduceras misstroendet för politikerna. Vidare blir det 

evident att denna variabel inte utgör en bra proxy för diskriminering.  

Analys av tabell 5.2 

Det visade sig i modell (5) samt (6) som baserades på tvärsnittsdata, att andelen utrikes födda, 

andelen invandrade från Norden har en signifikant negativ effekt på förhållandet mellan 

arbetslöshet bland utrikes födda och allmän arbetslöshet vilket är i enlighet med resultatet från 

modellspecifikation 1. Modell (7) uppvisade signifikans för motsvarande variabler i modell 

(3). Modell (7) visar dock att andelen invånare godkända i svenska för invandrare samt högsta 

eftergymnasiala utbildning påverkar det beroende variabeln till en högre utsträckning relativt 

till modell (3). I modell (8) där andelen röster på Sverige demokraterna tillförs, elimineras 

signifikans nivåerna för alla variabler utom andelen invandrade från Norden.  Detta resultat 

kan vara en följd av att stödet för Sverigedemokraterna är endogent kopplad till det beroende 

variabeln då en endogen variabel inte enbart påverkar sitt egna utfall utan även påverkar 

signifikansnivån för andra variabler vilket tydliggörs när denna tillförs i modell (8) då 

signifikansnivån för de valda förklaringsvariablerna reduceras. Det blir även evident att 

modell (8) lider av heteroskedasticitet.
52

  

Då specifikation 2 beräknar det beroende variabel som arbetslöshet bland utrikes födda i 

förhållande till allmän arbetslöshet, tar detta beroende variabel hänsyn till allmän arbetslöshet 

direkt i konstruktionen av denna variabel. Detta medför att förklaringsvariablerna påverkar 

det beroende variabeln i högre respektive lägre utsträckning till följd av en hög respektive låg 

arbetslöshet i kommun. Dessa effekter är således redan kontrollerade för i det beroende 

                                                           
51

 Mellander, C. (2013).  
52
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variabeln. Därmed blir denna specifikation högst relevant för undersökning av skillnad i 

arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda.  

Signifikansnivån samt koefficienternas storlek ändras något i de olika regressionsmodellerna 

vilket medför att resultatet bör tolkas med viss försiktighet. I det stora hela är dock resultatet 

nästintill överensstämmande vilket tyder på att resultatet är någorlunda robusta.  
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6. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka kommunala faktorer som kan förklara 

skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda i samtliga svenska kommuner. 

Undersökningen baserades på två modellspecifikationer som bestod av både tvärsnittsdata och 

paneldata. De regressionsanalyser som använts är av typen Ordinary Least Squares (OLS) och 

Fixed Effect regressioner.  

Genom analys av regressionsresultatet bir det evident att specifikation 2 som beräknar det 

beroende variabeln som arbetslöshet bland utrikes födda i förhållande till allmän arbetslöshet 

är högst relevant vid undersökning av skillnad i arbetslöshet mellan utrikes-och inrikes födda. 

Detta då det beroende variabeln kontrollerar för skillnader i arbetslöshet mellan kommunerna 

direkt i denna variabelkonstruktion. Analysen tyder även på att paneldata är den mest 

effektiva skattningen av empirin då denna tar hänsyn till kommun-specifika samt tid-specifika 

effekter. Därtill lider dessa modeller inte av heteroskedasticitet. Slutsatsen som kan dras 

utifrån detta är att modell (7) ger mest tillförlitliga resultat relativt till modell (8) som 

möjligtvis inkluderar en endogen som påverkar signifikansnivåer för de andra 

förklaringsvariablerna. Det föreligger därtill heteroskedasticitet i modell (8). Variablerna som 

ingick i modell (7) är; andelen utrikes födda, andelen invandrade från Norden, allmän 

arbetslöshet, andelen invandrare godkända i svenska för invandrare, högsta eftergymnasiala 

utbildningsnivån. Dessa variabler förklarar således skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes-

och inrikes födda. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet då signifikansnivåerna samt 

koefficienternas storlek ändras något i de olika regressionsmodellerna.  

Resultatet av andelen utrikes födda är i enlighet med ett utav Ekberg och Ohlssons synsätt på 

andelen utrikes födda där en ökning i andelen utrikes födda kan resultera i ett större socialt 

nätverk och arbetsgivarkontakter samt att de hjälper sina landsmän komma in på 

arbetsmarknaden vilket minskar den höga arbetslösheten bland denna grupp.
53

 Ett socialt 

nätverk kan fungera som ett effektivt och billigt sökverktyg samt som en uteslutningsmetod 

för arbetsgivare att finna rätt kandidat vilket följaktligen kan medföra att arbetsgivar- och 

statistik diskriminering minskar då arbetsgivaren känner till individens effektivitet och 

produktivitet. Arbetsgivarens inställning till utrikesfödda är sannolikt positiv om 
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arbetsgivaren varit i kontakt med utrikesfödda via exempelvis anställning vilket minskar 

fördomar och förbättrar förhållandet för de utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden.
54

 

Även om variabeln allmän arbetslöshet inte inkluderas i modell (7) som ger mest tillförlitliga 

svar är det av betydelse att poängtera vikten av denna då variabeln uppvisade en signifikant 

positiv effekt på arbetslöshet bland utrikes födda i samtliga återstående regressionsmodeller. 

Slutsatsen som kan dras kring denna variabel utifrån studien är att en ökning allmän 

arbetslöshet påverkar arbetslöshet bland utrikes födda i motsvarande riktning. Detta tyder på 

att nivån på den allmänna arbetslösheten blir högre och således jämviktsarbetslösheten vilket 

medför att integrationspolitiken är av betydelse för att få ner NAIRU. Enligt teorin om 

NAIRU förväntas dock arbetslösheten att återvända till NAIRU. 
55

 

Resultatet av andelen godkända i svenska för invandrare samt högsta eftergymnasiala 

utbildning stöds av teorin om land-specifikt humankapital som menar att faktorer såsom 

språkkunskaper och utbildning leder till att en individ innehar ett högre land-specifikt 

humankapital. När detta infaller kommer den utrikes födda att ha lättare att integrera sig på 

den svenska arbetsmarknaden samt att produktiviteten för denna individ kommer att öka. 

Detta tyder på att kommunernas satsningar på svenska för invandrare gynnar 

flyktinginvandringen samt utomeuropeiska invandrare som vistats i Sverige under en längre 

period. Ytterligare satsningar på denna typ av utbildning i kommunerna skulle enligt resultatet 

förbättra situationen för denna grupp av invandrare.
56

 

Analys av resultatet tyder på att den invandrade gruppen från Norden har lättare att integrera 

sig på den svenska arbetsmarknaden. Denna studie visar att ”kulturavståndet” är en viktig 

faktor för möjligheterna att få jobb. Eftersom att den nordiska samt europeiska kulturen inte 

skiljer sig avsevärt från den svenska blir det smidigare att skapa kontakter och integrera sig på 

arbetsmarknaden. Detta stöds av teorin om land-specifik humankapital som säger att 

grannländerna samt europeiska länder har ett lägre kulturellt samt språkligt avstånd till det 

svenska.
57

 Fokus av arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör därmed inte placeras på utrikes 

födda invandrade från Norden utan utrikes födda invandrade från utomeuropeiska länder då 

denna grupp har det längsta ”kulturavståndet” och därmed svårare att integrera sig på 

arbetsmarknaden.  
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Det är oundvikligt att inte ifrågasätta den invandring -och integrationspolitiken som förts i 

Sverige under en längre period då den uppvisade höga arbetslösheten bland utrikes födda är 

ett resultat av denna. Detta trots att denna studie visar att både arbetskraftsinvandring samt 

flyktinginvandring minskar arbetslösheten bland utrikes födda vilket tyder på att det inte 

föreligger en skillnad mellan effekten av dessa på arbetslöshet bland utrikes födda. Enligt 

Ekberg och Gustafsson beror skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikes födda på att 

invandringen ändrat karaktär vilket ställer större krav på politikerna att anpassa 

arbetsmarknaden utifrån den invandring som är dominerande i dagsläget. En tanke kan vara 

att reformerna inte varit tillräckligt smidiga vilket skapat hög arbetslöshet, segregation och 

utanförskap.
58

 Detta syftar till att integrationspolitikens fokus torde vara på flykting- och asyl 

invandring då denna invandring är den dominerande i dagsläget.  

Enligt diskrimineringsteorierna tyder den höga arbetslösheten bland utrikes födda på att 

arbetsgivar- och statistisk diskriminering möjligtvis äger rum. Enligt Becker är diskriminering 

ineffektivt och ökar företagens kostnader. Ökad statistisk diskriminering riskerar att leda till 

att företaget tappar konkurranskraft och ett sådant företag kommer alltid att utsättas för hot 

om uppköp då en alternativ ägare som inte diskriminerar kommer driva verksamheten mer 

effektivt. Becker menar att vinstmaximerande företag som diskriminerar kommer inte uppnå 

optimal maximal vinst då den optimala kombinationen av arbetskraft inte fullbordas. En 

intressant fråga som uppstår är; varför fortsätter företag att diskriminera om detta är 

ineffektivt? Becker menar att det fortfarande finns företag som diskriminerar till följd av att 

företagsledare med fördomar upplever en ytterligare kostnad av att anställa individer från den 

diskriminerande gruppen. Det finns således företag som kommer anställa färre ur den 

diskriminerande gruppen och till lägre löner. Detta då dessa företag anser att det förekommer 

en högre kostnad av att anställa från den diskriminerade gruppen relativt till den produktivitet 

och således vinst som företagen faktiskt går miste om.
59

  

Trots att en hel del forskning ägt rum på området kvarstår problemet vilket statistiken 

styrker.
60
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Förslag till vidare forskning kan med fördel vara att göra en jämförelse med ett nordiskt land 

som anses vara mer lyckat i att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden. Detta för att se 

hur den nordiska kommunen skiljer sig från den svenska och lära sig av denna. 
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8. Appendix  

8.1 Tabeller   

Deskriptiv statistik tvärsnittsdata 2010 

Variabel Medelv. Stdev. Min Max 
 

Arbetslöshet utrikesfödda  13,40 % 4,10 % 4,40 % 29,70 % 

Uinvandrare/Uallmän 1,73 % 0,35 % 0,92 % 3,28 % 

Andel utrikesfödda 13.61% 7.50 % 4.60 % 53,20 % 

Allmän arbetslöshet 5.52 % 1.30 % 2.10 % 9.70 % 

NORD 3,14 % 3,04 % 0,80 % 37,20 % 

SFI 40.30% 28.06 % 0.00 % 91.70 % 

UNI 67.35% 3.76 % 51.70 % 74.90 % 

SD 0. 71 % 1.81 % 0.00 % 9,00 % 

 

Deskriptiv statistik paneldata 2002-2010 

Variabel Medelv. Stdev. Min Max 
 

Arbetslöshet utrikesfödda  11,26 % 3,31 % 2,70 % 29,40 % 

Uinvandrare/Uallmän 1,60 % 0,38 % 0,00 % 3,62 % 

Andel utrikesfödda 45,50 % 13,29 % 6,00 % 78,50 % 

Allmän arbetslöshet 7,09 % 1,76 % 2,50 % 13,40 % 

NORD 3,08 % 2,09 % 0,80 % 19,20 % 

SFI 31,39 % 28.00 % 0.00 % 100,00 % 

UNI 13,92 % 3,53 % 7,00 % 34,30 % 

SD 4,51 % 3,39 % 0.00 % 19,20 % 
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Deskriptiv statistik över kommuner 

Variabler Min Max 

Arbetslöshet bland utrikes 

födda 

Strömstad Norsjö 

Uinvandrare/Uallmän Haparanda Malå 

Allmän arbetslöshet Danderyd Haparanda 

Andel utrikes födda Lekeberg Haparanda 

NORD Linköping Haparanda 

SFI Skara Hofors 

UNI Ljusnarsberg  Danderyd 

SD Malå  Bjuv 

Källa: SCB 

8.2 Ekonometriska tester 

8.2.1 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är ett problem som kan uppstå om variansen förändrar sig för olika värden 

i variablerna. Heteroskedasticitet gör inte modellen felaktig men Ordinary Least Square 

(OLS) som används som regressions modell kommer inte längre att vara BLUE på grund av 

att den inte är den bästa och inte heller den mest effektiva koefficient estimatorn. 

Heteroskedasticitet kommer även att påverka t-värden och detta möjliggör för felaktigt utfall 

på signifikansnivåer. Heteroskedasticitet testas genom White test i Gretl:  

𝐻𝑜: Avvisa inte nollhypotesen om homoskedasticitet om 𝑁𝑅2< Kritiskt Chi-kvadrat värde 

𝐻𝐴: Avvisa nollhypotesen om homoskedasticitet om 𝑁𝑅2> Kritiskt Chi-kvadrat värde 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 

143>11 144>11 76<508 108>106 61>9 63>11 60<335 66>62 

 

Resultatet visar att heteroskedasticitet föreligger i modell (1), (2), (4), (5), (6), (8) vilket tyder 

på att resultatet av tvärsnittsdata i både specifikation 1 och 2 lider av heteroskedasticitet. 

Resultatet av paneldata dock visar endast heteroskedasticitet i de modeller som tillför 

variabeln andelen röster på Sverigedemokrater. 
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8.2.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitetssproblem uppstår när det finns linjär korrelation mellan de förklarande 

variablerna. Eftersom att studiens undersökning består av tester för många olika variabler är 

det viktigt att ta upp problemet med multikollinearitet. OLS kan fortfarande vara BLUE i 

kontrast med heteroskedasticitet. Multikollinearitet kan trots detta medföra praktiska problem 

vid estimering av OLS. Vid multikollinearitet kommer de estimerade koefficienterna att få 

hög varians och kovarians vilket i sin tur leder till att t-värden riskerar att bli insignifikant och 

konfidensintervallen utökas. Trots det uppnår modellen samtidigt en hög 

determinationskoefficient som är 𝑅2-värdet. T-värdet beräknas som en kvot av den estimerade 

koefficienten och dess standard fel. Därför orsakar Multikollinearitetssproblem att t-värden 

blir insignifikant. En metod för att undersöka vilken grad av multikollinearitet som 

förekommer är att undersöka om modellen uppvisar någon parvis hög korrelation mellan 

variablerna. 
61

 

Tabell 2: Korrelationsmatrix – Tvärsnittsdata 

Modellspecifikation 1 

Korrelation Arbetslöshet 

utrikes. 

Andel 

utrikes 

Allmän 

arbetsl. 

NORD. SFI UNI. SD 

Arbetslöshet 

utrikes 

1       

Andel utrike – 0. 1813 1       

Allmän arbetsl.   0,0572 0. 2219 1     

NORD – 0. 2491 0. 5290   0. 1446 1    

SFI   0. 0269 0. 1023   – 0 .015 – 0. 076 1   

UNI – 0. 1554 – 0. 184   – 0. 330 – 0. 108 0. 1564 1  

SD – 0. 0401   0. 186    0. 0665 – 0. 054 0. 2491 – 0. 0149 1 
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Tabell 3: Korrelationmatrix – Paneldata 

Modellspecifikation 1 

Korrelation Arbetslöshet 

utrikes. 

Andel 

utrikes 

Allmän 

arbetsl. 

NORD. SFI UNI. SD 

Arbetslöshet 

utrikes 

1       

Andel utrike – 0. 0572 1       

Allmän arbetsl.   0,3912 – 0,1108      1     

NORD – 0. 1526 – 0,0435   0,0742 1    

SFI  – 0,0365 – 0, 1322   – 0,121 – 0,0031 1   

UNI – 0,1241 – 0,0212   – 0. 330 – 0,0413 0, 0641 1  

SD – 0,2119   0,0317    0. 0665 – 0. 054 0,0130 0,0183 1 

 

Tabell 4: Korrelationsmatrix- Paneldata 

Modellspecifikation 2 

Korrelation Uinvandrare

/Uallmän 

Andel 

utrikes 

NORD. SFI UNI. SD 

Uinvandrare/Uall

män 

1      

Andel utrike – 0,2183 1     

NORD – 0,2708 – 0,0435 1    

SFI  – 0,1055 – 0, 1322 – 0,1300 1   

UNI – 0,1723 – 0,0212 – 0,0413 0, 0641 1  

SD – 0,0653   0,0317 – 0,0483 0,1300 0,0183 1 

 

Enligt korrelationsmatrisen uppvisar inga variabler hög korrelation. Det föreligger således inte 

en linjär korrelation mellan de förklarande variablerna i, vare sig tvärsnittsdata eller 

paneldata.  

 


